
	  
Verslag	  Wijkplatformvergadering	  dd.	  5	  november	  2014	  
	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  aanwezigen	  welkom.	  Zij	  constateert	  een	  aantal	  nieuwe	  
gezichten	  op	  de	  vergadering.	  
	  
Aanwezig:	  de	  heren	  B.	  Heimans,	  B.L.	  Jonker,	  Theo	  van	  Niekerk,	  Fred	  v.d.	  Werff	  (pol),	  	  
C.	  Molleman	  (gem),	  J.	  Verouden,	  J.	  Kemmeren,	  Jaap	  Jonker	  en	  de	  dames	  Els	  Poel-‐Hellinga,	  	  
Betty	  v.d.	  Schraaff	  (wijkcoach),R.	  Koehler	  (OTT),	  Dirma	  Nagelhout,	  Wilma	  Driessen	  (vz),	  Carin	  Nyst	  en	  
Marjo	  Fambach	  (not).	  
	  
Afwezig:	  Joop	  de	  Jong,	  Ruud	  Looman	  (pol),	  Wim	  Berentzen,	  Wilma	  Stokkel	  (Vita).	  
De	  agenda	  wordt	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  
	  
1. Opening,	  vaststellen	  agenda	  
De	  vergadering	  wordt	  geopend	  om	  20.00	  uur.	  

	  
2. Mededelingen	  
De	  aankondiging	  van	  het	  wijkbezoek	  van	  de	  burgemeester	  is	  meegestuurd	  met	  de	  agenda.	  Dinsdag	  18	  
november	  komt	  de	  burgemeester	  kennismaken	  met	  de	  wijk.	  Om	  15.30	  uur	  wordt	  de	  burgemeester	  
ontvangen	  in	  Alleman,	  vervolgens	  wordt	  er	  een	  ronde	  door	  de	  wijk	  gemaakt.	  Vervolgens	  weer	  terug	  naar	  
Alleman	  waar	  van	  16.30	  -‐	  17.30	  uur	  bewoners	  met	  de	  burgemeester	  in	  contact	  kunnen	  komen.	  Er	  komen	  
geen	  toespraken,	  het	  wordt	  gewoon	  een	  informeel	  samenzijn.	  Iedereen	  is	  van	  harte	  welkom,	  
	  
3. Verslag	  vergadering	  10	  september2014	  
Eigenlijk	  zou	  vanavond	  de	  bewonersavond	  zijn.	  Dat	  is	  niet	  gelukt	  i.v.m.	  de	  agenda’s	  van	  de	  wethouders.	  

De	  avond	  is	  verschoven	  naar	  27	  november.	  Het	  thema	  is:	  ”Hoe	  ziet	  de	  zorg	  eruit	  vanaf	  2015	  ?”	  	  
De	  bijeenkomst	  zal	  in	  Klaasje	  Zevenster	  plaatsvinden.	  	  

Pag.	  2	  Parelvisserslaan.	  Is	  al	  bekend	  om	  hoeveel	  bomen	  het	  nu	  gaat.	  Cor	  Molleman	  antwoordt	  dat	  het	  
project	  nu	  stil	  ligt.	  	  
Bankrashof	  kantoren:	  Dit	  zit	  in	  een	  denkfase.	  De	  begane	  grond	  is	  nu	  verhuurd	  aan	  Oost	  Slaapcomfort.	  Zij	  
hebben	  een	  contract	  voor	  2	  jaar.	  De	  wens	  is	  dat	  er	  woningbouw	  zal	  komen.	  	  
Blz.	  3	  Wijkmarkt:	  	  Betty	  licht	  toe:	  In	  het	  Open	  Hof	  is	  een	  wijkmarkt	  gehouden	  voor	  heel	  Amstelveen	  
Noord.	  Dit	  was	  een	  groot	  succes	  en	  zal	  zeker	  herhaald	  worden.	  
Pag.	  4	  Beweegtuin.	  Er	  wordt	  over	  gesproken	  om	  dit	  in	  de	  wijk	  te	  gaan	  doen.	  
Verslag	  wordt	  vastgesteld.	  
	  
4. Informatie	  over	  Bewoners	  Initiatief	  Groepen	  
Informatie	  over	  bewonersinitiatiefgroepen	  op	  17	  november.	  Betty,	  wijkcoach	  en	  Sanne,	  
activiteitencoördinator	  hebben	  de	  avond	  georganiseerd.	  Er	  wordt	  weinig	  georganiseerd	  in	  de	  wijk.	  
Vandaar	  de	  bewonersinitiatiefgroepen.	  Bewonersinitiatieven	  zijn	  uitgenodigd,	  flatcommissies	  etc.	  zijn	  
uitgenodigd.	  Betty	  heeft	  wat	  flyers	  erover	  meegenomen.	  Die	  kan	  een	  ieder	  meenemen.	  
Wilma	  vraagt	  hoe	  de	  op	  te	  richten	  groep	  zich	  verhoudt	  tot	  het	  wijkplatform.	  Doel	  is	  enthousiasme	  
kweken	  om	  initiatieven	  in	  de	  buurt	  te	  gaan	  ontwikkelen.	  Als	  voorbeeld	  wordt	  de	  moestuin	  gegeven.	  	  
In	  sommige	  wijken	  bestaan	  BIG	  en	  wijkplatform	  naast	  elkaar,	  in	  sommige	  wijken	  wordt	  het	  als	  een	  
koepel	  samengevoegd.	  	  
	  



	  
5. Vragen	  aan	  de	  wijkagenten	  	  
Ruud	  Looman	  is	  niet	  aanwezig	  maar	  heeft	  een	  e-‐mail	  gestuurd.	  In	  Kostverloren	  is	  het	  een	  rustige	  zomer	  
geweest,	  qua	  inbraken	  staat	  de	  wijk	  bij	  de	  laagste	  twee	  wijken	  betreffende	  het	  aantal.	  Op	  enkele	  
pogingen	  na	  zijn	  er	  geen	  voltooide	  delicten	  geweest.	  Het	  aantal	  is	  sinds	  de	  speciale	  aandacht	  waar	  2	  jaar	  
geleden	  mee	  begonnen	  is	  met	  ca.	  50%	  gedaald.	  Verder	  is	  er	  wat	  onrust	  i.v.m.	  het	  plaatsen	  van	  de	  
bewaking/beveiligingscontainer	  bij	  de	  synagoge,	  dit	  i.v.m.	  de	  veiligheid	  n.a.v.	  de	  situatie	  in	  de	  wereld.	  
Per	  januari	  2015	  komt	  de	  M.L.	  Kingschool	  weer	  terug	  naar	  de	  locatie	  Oostelijk	  Halfrond.	  Mochten	  er	  
problemen	  komen	  met	  het	  parkeren	  en	  wachten,	  dan	  zal	  dit	  tijdig	  met	  de	  directie	  worden	  besproken.	  
Winkelcentrum	  Kostverloren	  is	  voorzien	  van	  rolluiken	  en	  zal	  actief	  worden	  opgenomen	  in	  de	  surveillance	  
i.v.m.	  overlast	  jeugd.	  Tevens	  wordt	  bekeken	  in	  het	  KVO	  (Keurmerk	  Veilig	  Ondernemen)	  hoe	  maatregelen	  
genomen	  kunnen	  worden	  om	  de	  problemen	  te	  beperken.	  Het	  centrum	  gaat	  in	  2015	  op	  voor	  de	  4e	  ster.	  	  
Fred	  licht	  verder	  toe:	  De	  cijfers	  over	  inbraken	  geven	  aan	  dat	  het	  goed	  gaat.	  Momenteel	  is	  er	  het	  
“donkere	  dagen	  offensief”.	  Als	  iemand	  iets	  vreemds	  ziet,	  meteen	  bellen!	  De	  wijkagenten	  proberen	  
zichtbaar	  in	  de	  wijk	  aanwezig	  te	  zijn.	  Het	  mobiele	  onderkomen	  wordt	  ook	  in	  de	  wijken	  geplaatst.	  Doel	  is	  
het	  dievengilde	  buiten	  de	  deur	  te	  houden.	  Ook	  de	  verkeerscontroles	  zijn	  er	  een	  onderdeel	  van.	  Ook	  de	  
belastingdienst	  werkt	  hier	  aan	  mee.	  Vanaf	  de	  snelwegen	  wordt	  aangehouden	  als	  de	  eigenaar	  van	  de	  
auto	  niet	  in	  Amstelveen	  woonachtig	  is.	  	  
De	  kabel	  die	  over	  de	  weg	  loopt	  bij	  Alleman	  heeft	  hier	  niets	  mee	  te	  maken.	  Mogelijk	  heeft	  dit	  met	  
snelheidsmeting	  te	  maken.	  Cor	  Molleman	  vermoedt	  dat	  dit	  van	  de	  afdeling	  verkeer	  komt.	  Hij	  gaat	  ernaar	  
informeren.	  
	  
	  
6. W.v.t.t.k	  
Dhr.	  Verouden	  heeft	  een	  vraag.	  Er	  schijnen	  veel	  mensen	  in	  financiële	  moeilijkheden	  te	  zitten.	  Eigen	  
Haard	  heeft	  een	  sociaal	  werker	  aangesteld	  om	  met	  huurders	  na	  een	  maand	  huurachterstand	  meteen	  
een	  regeling	  te	  treffen.	  Is	  dit	  bij	  de	  gemeente	  bekend?	  	  
Er	  komen	  diverse	  antwoorden	  op:	  Mensen	  met	  schulden	  kunnen	  bij	  de	  gemeente	  schuldhulpverlening	  
krijgen.	  Mensen	  met	  financiële	  problemen	  kunnen	  ook	  bij	  het	  sociaal	  Steunpunt	  terecht	  voor	  hulp.	  Ook	  
het	  WWZ	  team	  wordt	  al	  vaker	  gevonden	  voor	  hulp.	  
Els	  Poel	  wil	  aandacht	  vragen	  voor	  de	  buurtbieb.	  Er	  is	  een	  melding	  op	  de	  website	  van	  AanZ	  en	  op	  de	  
Facebook	  pagina.	  	  
Verder	  vraagt	  Els	  of	  er	  een	  penningmeester	  is.	  De	  gemeente	  beheert	  de	  wijkplatformgelden.	  Carin	  houdt	  
de	  overzichten	  bij,	  maar	  is	  geen	  penningmeester	  
	  

7.	   Rondvraag	  

• Dhr.	  Goudsmit,	  Straat	  van	  Makkassar	  vraagt:	  
⎯ Of	  er	  een	  reglement	  bestaat	  voor	  wat	  mag	  en	  niet	  mag.	  Bij	  twee	  woningen	  in	  de	  straat	  

worden	  er	  fietsen	  in	  de	  straat	  geplaatst,	  hij	  zou	  wel	  een	  brief	  willen	  sturen	  maar	  weet	  
niet	  of	  dat	  handig	  is.	  Geadviseerd	  wordt	  geen	  brief	  te	  schrijven	  maar	  proberen	  zelf	  
persoonlijk	  in	  contact	  te	  komen	  met	  de	  bewoners.	  

⎯ Soms	  staan	  bomen	  te	  dicht	  bij	  de	  gevel	  op	  privé	  terrein.	  Kan	  de	  gemeente	  daar	  iets	  aan	  
doen?	  De	  boom	  wordt	  steeds	  groter.	  Cor	  Molleman	  verklaart	  dat	  er	  wel	  een	  bepaalde	  
afstand	  hoort	  te	  zijn.	  Maar	  als	  de	  boom	  er	  al	  stond	  wordt	  het	  lastig.	  De	  gemeente	  is	  hier	  
verder	  geen	  speler	  in.	  	  
	  



• Ons	  Tweede	  Thuis	  wil	  iedereen	  uitnodigen	  voor	  de	  wintermarkt	  bij	  OTT.	  OTT	  is	  een	  wezenlijk	  
onderdeel	  van	  de	  wijk.	  Het	  zou	  leuk	  zijn	  om	  zo	  kennis	  te	  maken.	  	  

• Is	  er	  een	  tijd	  bekend	  voor	  de	  bijeenkomst	  op	  27	  november?	  Een	  uitnodiging	  volgt	  nog.	  
• Cor	  Molleman	  vraagt	  naar	  de	  vergaderdata	  2015.	  Dit	  is	  nog	  niet	  bekend.	  Inmiddels	  zijn	  deze	  

bekend;	  de	  data	  kunt	  u	  vinden	  onder	  aan	  het	  verslag	  
• Dhr.	  Prent	  heeft	  de	  vergaderdata	  van	  de	  raadvergaderingen	  al.	  Zo	  kan	  er	  rekening	  mee	  worden	  

gehouden.	  	  
• Dhr.	  Verouden	  vraagt	  of	  er	  een	  bijdrage	  is	  voor	  het	  plaatsen	  van	  een	  kerstboom.	  Het	  wijkplatform	  

vraagt	  of	  er	  een	  begroting	  voor	  is.	  Deze	  zal	  na	  de	  vergadering	  worden	  afgegeven.	  	  
	  
7. Sluiting	  	  

We	  zijn	  vroeg	  klaar	  met	  vergaderen,	  er	  kan	  bij	  de	  bar	  nog	  een	  drankje	  genomen	  worden.	  
	  
Data	  2015:	  
Woensdag	  8	  april	  
Woensdag	  10	  juni	  
Woensdag	  9	  september	  
Woensdag	  4	  november	  
Alle	  vergaderingen	  vinden	  plaats	  in	  Wijkcentrum	  Alleman	  en	  beginnen	  om	  20.00	  uur.	  
Agendapunten	  kunt	  u	  aanleveren	  via	  de	  website	  www.bankras-‐kostverloren.nl	  
Schriftelijk	  kan	  ook,	  door	  een	  briefje	  te	  sturen	  naar	  het	  Wijkcentrum	  t.a.v.	  Wijkplatform	  
Bankras/Kostverloren.	  


